
Niveaus van herstel na 
psychose

filosofie en ervaring

Rob Sips, filosoof

K.U. Leuven, Center for Contextual Psychiatry



Achtergrond

Master in de Wijsbegeerte, 

Doctoraatsstudent,

Kwalitatief onderzoek, interviews en focusgroepen

Sociaal Werker, huurbegeleider SVKA

Eigen ervaring met psychose en herstel.



Een pad verschijnt al wandelend.
filosofie en ervaring

Herstel waarvan/van wat?

Verschillende thema’s, theorie en ervaring

Verhouding tot….

Ander

Wereld

Lichaam

Zelf 

Afwisselend Theorie Ervaring



Psychose: hallucinaties en wanen?

▪ “bio-psycho-socio”

▪ Psychose vaak voorgesteld vanuit dichotomie 

▪ Hallucinaties: 

▪ Perceptie-achtige ervaringen die voorkomen zonder externe stimulus (DSM-V)

▪ aberrante waarnemingen (Kapur 2003)

▪ Wanen: 

▪ gefixeerde, onware overtuigingen,  (Kapur)

▪ + niet vatbaar voor verandering bij conflicterend bewijs (DSM-V)

▪ Positieve en negatieve symptomen

▪ Wanen als “cognitieve” reactie op hallucinaties of “aberrante saillantie” . (Kapur 2003)

➔Opnieuw en opnieuw horen we dit narratief.



Psychose en Perspectiefwisselingen
Een dialectiek van Aha- en Anti-Aha-ervaringen

Plots inzicht, perspectiefwisseling, dingen ‘in een nieuw licht zien’.

Perceptueel, cognitief, existentieel

▪ Veranderende ‘betekenis’

▪ Verandering van ‘perceptie’

▪ Oplossing voor probleem dat zich plots aandient

Aha         Anti-aha: zelfde proces, ander effect



De Anti-Aha-ervaring: 

Ervaring van een plots nieuw inzicht 

dat moeilijk past in de eigen overtuigingen 

of het eigen ‘wereldbeeld’, overtuigingen of persoonlijk kader ondermijnt.

ondermijnend, derealiserend, verlies van grond, existentieel 

Van: betekenisvol persoonlijk ‘referentiekader’

gevormd door ervaring/geschiedenis/….

voorbeelden: 

- Discussie

- bedrog

- De Sint bestaat niet



Natuurlijke Vanzelfsprekendheid

Verlies van natuurlijke vanzelfsprekendheid (Blankenburg):

Zelf, Ander, Lichaam, Wereld, Conventies, …

Praktisch verstaan

Existentieel verstaan 

Vertrouwdheid met de wereld

Dingen ‘in het juiste licht’ zien

(cf. Wittgenstein: “dit is een boom”)



Breuk: Verlies van vitaal contact
Existentiële detemporalisatie of onttijdelijking

Maurice-Merleau Ponty, in Phénoménologie de la perception

“Voor de zieke gebeurt er niets meer; niets neemt in zijn leven nog zin en vorm aan 
of, juister gezegd, er voltrekt zich nog slechts een reeks van steeds op elkaar 
gelijkende ‘nu-momenten’, het leven vloeit in zichzelf terug en de geschiedenis lost 
op in de natuurlijke tijd.” (P.P. p. 234)

- Vele patiënten beschrijven psychose als breuk;

- een voor en een na

➔ Existentiële detemporalisatie of “onttijdelijking”    (sips 2021)



Sense of foreshortend future / Breuk

“Foreshorten”: reduce in scope while retaining essential elements

Matthew Ratcliffe, in Real Hallucinations (2017) pikt deze link op.

“De getraumatiseerde persoon blijft onderscheid maken tussen verleden, heden, en toekomst, 
anticiperen op toekomstige evenementen en temporele passage ervaren.”

“Er is een veranderde wijze van temporele passage, of “voorwaarts bewegen” in de tijd, in samenhang 
met een verandering in de manier waarop verleden, heden, toekomst en de relaties hiertussen worden 
ervaren.”

“Het traumatische event verstoort op één of andere manier een voortgaand narratief in die wijze dat de 
narratieven niet langer duurzaam houdbaar zijn.”

(mijn vertaling)

Vb. van PTSD



Angst & Grondeloosheid

Deconstructie ‘persoonlijk wereldbeeld’ cf. Truman

Psychose & Angst

‘Thuiswereld’  ‘vreemde wereld’

Waanstemming: bvb. ervaring van reizen

“De angst verenkelt en ontsluit zo het erzijn als ‘solus ipse’. Maar dit existentiale ‘solipsisme’ 
plaatst allerminst een geïsoleerd subject-ding in de steriele leegte van een wereldloos

voorkomen, integendeel, het brengt het erzijn juist in een extreme zin oog in oog met zijn 
wereld als wereld, en daarmee zichzelf oog in oog met zichzelf als in-de-wereld-zijn.” 

(Heidegger, Zijn en Tijd)



Angst, tijd & grondeloosheid

Onze ervaring 

grijpt steeds terug naar het verleden en

verwijst door naar projecten in de toekomst.

Søren Kierkegaard:

“Het is beslist waar, zoals de filosofen zeggen, dat het leven naar achteren moet worden 

begrepen. Maar ze vergeten de andere kwestie, dat het leven naar voren moet worden 

geleefd.”



Op Sleeptouw
lifter in een vreemd land

Eigen ‘wereld’ in ruïne herschapen,

Als lifter in de wereld van anderen.

Familie, vrienden, collega’s, …

Dan: (her)opbouw 



Uit het Hoofd: Stellingen bouwen
‘Extended Mind’ of ‘Uitgebreide Geest’: wij zijn niet ons brein    
(4E: embodied, embedded, enacted, extended - belichaamd, ingebed, uitgevoerd, uitgebreid)

‘Verhouding tot’

anderen

lichaam/perceptie

rollen dynamieken buiten hoofd/

objecten rond ons “in” werkelijkheid

zelf/identiteit

waarden

samenleving

Herstel van verhouding tot, verhoudingen, structuren ‘in’ wereld.

(i.t.t. herstel beperkt tot ‘in ons hoofd’)



Stellingen bouwen

Omgeving rond ons fungeert onopgemerkt als stelling.  

Verstoring van “Scaffolded Self” (Krueger, 2018)

Belichaamd: “uitdrukkingseenheid” (Husserl), affective framing (Maiese)

bvb. reguleren van emoties, gevoel, door ons lichaam

Sociaal: (interactie, “wij-ruimte”, dynamische koppeling ,attunement, Ik-Jij (Buber)

bvb. ik als relatie, afstemmen houdingen, bewegingen, conversatie, …

Materieel (objecten ondersteunen en maken deel uit van.., Ik-Het (Buber)

bvb.: bureau, boekenkast, fototoestel,

Herstel als actief proces, opbouw van “Scaffolds”

activiteit



Belichaamde stellingen / 
“affordances”

Affordances (herstel v. natuurlijke verhouding)

“To perceive an affordance means  to perceive some potential environmental
resource 

and a means of action that will lead to attainment of it.”      (Gibson)

▪ Zekerheid gegrond in actie (cf. Wittgenstein, P.I., O.C.) 

▪ Transformatie van wereld / verhouding tot wereld via lichaam.

▪ Transformatie van relatie tot

De Ander, omgeving, het eigen lichaam, identiteit, rollen, …



Voorbeelden

Werk: rollen, taken, functies, verhoudingen

Scholing/opleiding

Lopen: relatie afstand, tijd, eigen kunnen (schoenen aan, zeker dat het kan)

Klimmen: angst, leerproces, pre-reflectief, …

Fietsen: omgeving, beheersing v.h. lichaam, …

Muziek: luisteren (in- en uitzoomen, betekenis, gestaltperceptie, …)

spelen: synchronisatie, belichaamd, interpersoonlijk, …



Intersubjectiviteit

(verstoorde) Open Subjectiviteit (Zeno van Duppen)

De attitude, capaciteit of orientatie van elk subject in relatie tot anderen. Deze
relatie dient begrepen te worden als de openheid van de primordiale of ‘eigen’ 
sfeer.

In interviews: komt vaak terug, afgesloten van De Andere, ….

→ Ik-jij die een ik-het wordt? (Buber)



Grenzen Verleggen

Crisis als kantelpunt

(cf. Alie Weerman: opstaan na confrontatie met ‘existentiële grenssituatie’)

➔Herstel IN actie, interactie, rollen,   (i.t.t. eerst herstellen, dan herintegratie)

▪ Focus op Doelen en Structuur, blijven staan!

▪ Herstel in structuren! (bvb.: examen na psychose??, werk?? Hobbies?)

▪ faciliterende rol maatschappij + zelf bestaan opnemen



Macht, vertrouwen en herwinning van 
persoonlijke autoriteit

Vertrouwen op eigen oordeel na psychose?

De Ander die oordeelt over oordeel?

(impliciete) machtsverhoudingen

Het afwijkende psychose?

Herstel van ‘persoonlijke autoriteit’.

In mijn ervaring: filosofie erg zinvol, ruimte om te kunnen/mogen/durven denken.

Herstel “in” activiteit, niet “eerst herstellen” herstel vertrouwen in kunnen, zelf, 
mogelijkheden



Herstel van een (zelf) verhouding

Kierkegaard: Het zelf als een verhouding die zich tot zichzelf verhoudt. (Ziekte tot de 
dood)

≠ object/substantie = proces, iets dat ‘gebeurt’

= existentieel, ethisch, moreel

= een wordingsproces dat geen eindpunt kent       (synthese zijn / worden)

‘grondprincipe van de tegenstellingen’: kracht die beslissing mogelijk maakt. Als dit grondprincipe niet werkt, 
zijn  er geen kwaliteiten, maar is er de reflectie die alles uitholt en verteert. Alles wordt een beetje belangrijk en 
een beetje onbelangrijk

objectieve waarheid

de waarheid is de subjectiviteit

Herstel als herstel van wordingsproces  vooruit leven     (i.t.t. bestaan vanuit 
verleden)



Mogelijke wegen

▪ (filosofische/fenomenolgische) exploratie van ervaringen

▪ Relatie lichaam/wereld: sport, spel, ‘zekerheid in actie’, … (cf. adventure therapy, vb. Te Gek?!?)

▪ Intersubjectiviteit:  omgeving, werk, rollen, ‘in’ de wereld

▪ Stellingen: materieel, sociaal, belichaamd

▪ Ethisch/existentieel: herstel van een(zelf)verhouding

Mijn overtuiging: meer mogelijk, weg van focus wanen/hallucinaties

aanpak onderliggende (existentiële) ‘matrix’ waarop deze bouwen.

uitgaan van mogelijkheden, risico’s durven nemen, VALLEN en opstaan

Niet slechts herstel, ook groei mogelijk. 



Bedankt voor uw aandacht!


